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 جذب سرمایه در
  منطقه ویژه خلیج فارس

 در سالی که گذشت

 انهدام باند قاچاق 
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معاون مالی و اقتصادی منطقه 
ویژه صنایع معدنی و فلزی
ح کرد:   خلیج  فارس  مطر

فرمانده دریابانی اعالم کرد:

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

با حضور استاندار صورت گرفت:

رئیس سازمان صمت هرمزگان:
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
مدیر کل شیالت هرمزگان  به همراه تیم اعزامی شیالت استان در منطقه 
خسارت  ارزیابی  منظور  به  خمیر  و  بندرلنگه  شهرستان های  زده  زلزله 

حضور یافت.
 ۶/۳ زلزله   وقوع   پی  در   : افزود  دریایی  عبدالرسول  جام جم،  گزارش  به 

دهم ریشتری  در مناطق غربی استان مجموعه شیالت هرمزگان از همان 
ساعات ابتدایی با حضور تیم اعزامی شیالت استان در محل، ضمن کمک 
به امداد رسانان ،اقدام به ارزیابی اولیه خسارت وارده به تاسیسات آبزی 

پروری و شیالتی این شهرستان نمودند.

دریایی ادامه داد:در بررسی اولیه خسارات وارده به سایت پرورش میگو 
سایه خوش بسیار باال است.

وی افزود:در حال حاضر نیاز فوری به  تعمیر  پایه های برق و ماشین آالت 
راه سازی می باشد.

مدیر کل شیالت هرمزگان خبر داد: خسارات هنگفت زلزله  هرمزگان به سایت پرورش میگو سایه خوش 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

خبرخبر

نیروهای سپاه امام سجاد)ع(
کــنــار  در  بــســیــج  و  هــرمــزگــان 

مردم زلزله زده هرمزگان

فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان از اعزام 
ساعات  در  سپاه  و  بسیج  امدادی  نیروهای 
اولیه وقوع زلزله به مناطق خسارت دیده غرب 
امدادی  نیروهای  گفت:  و  داد  خبر  هرمزگان 
و  جهادی  نیروهای  کنار  در  بسیج  و  سپاه 
زده  زلزله   مردم  خدمت  در  دولتی  امدادرسان 

سایه خوش هستند.
در  ساالری  اباذر  سردار  جام جم،  گزارش  به 
رخداد  ابتدای  از  کرد:  بیان  خبرنگاران  جمع 
شهرهای  ظرفیت  از  استفاده  با  حادثه،  این 
شهرستان های  از  سپاه  نیروهای  ؛  همجوار
لنگه، بندر خمیر و گروه های بسیج و جهادی 
به منطقه اعزام شدند و امدادرسانی با اولویت 

نجات جان مردم از زیر آوار آغاز شد.
تخریب  گسترده  بسیار  حجم  به  اشاره  با  وی 
گفت: در برخی مناطق خسارتها بیشتر  منازل 
گزارش شد که تمرکز بر امداد سریع قرار گرفت.
با  همکاری  و  تعامل  با  افزود:  ساالری  سردار 
رسان،  خدمات  دستگاه های  و  نهادها  سایر 
رفع محدودیت راه ها، کوچه و معابر در دستور 

کار قرار گرفت.
االت  ماشین  برخی  اعزام  از  همچنین  ساالری 
خبر  زده  زلزله  مناطق  به  ساختمانی  و  عمرانی 
از  پس  سپاه  امدادی  نیروهای  گفت:  و  داد 
احمر  هالل  نیروهای  کنار  در  معابر  بازگشایی 
اسکان  جهت  چادرها  نصب  و  استقرار  برای 

زلزله زدگان هستند.
فرمانده سپاه امام سجاد )ع( تأکید کرد: سپاه 
گام  در  خود  ظرفیت های  تمام  از  استفاده  با 
چنین  هم  و  موقت  اسکان  برای  نیز  بعدی 
زمینه سازی برای احداث منازل زلزله زدگان در 
کنار سایر مجموعه ها یاری رسان و در خدمت 

مردم خواهد بود.
)ع(  سجاد  امام  سپاه  فرمانده  است:  گفتنی 
بسیج  نیروهای  همراهی  با  اولیه  ساعات  در 
نزدیک  از  و  یافت  حضور  منطقه  در  جهادی  و 

آخرین وضعیت را مورد بررسی قرار داد.
 

 6 منطقه  در  گــاز  پــایــدار  انتقال 
عملیات پس از وقوع زلزله

مدیـر منطقـه ۶ عملیـات انتقـال گاز  از انتقـال 
در  کـه  ریشـتری   ۶/1 زلزلـه  از  پـس  گاز  پایـدار 
بـه  جـاری  11تیرمـاه  شـنبه  روز  اولیـه  سـاعات 

. داد  خبـر  پیوسـت  وقـوع 
اعـالم  بـا  عربلـو  علیرضـا  جام جـم،  گـزارش  بـه 
 ۶/1 زلزلـه ای  تیـر  یازدهـم  گفـت:  خبـر  ایـن 
ریشـتری شـهرهای اسـتان هرمزگان را لرزاند که 
بالفاصلـه پـس از وقـوع زلزلـه گزارشـات اولیه در 
ایسـتگاه های   ، گاز انتقـال  وضعیـت  خصـوص 
دریافـت  منطقـه  سـطح  در  راهـی  بیـن  شـیر 

گردیـد.
نیـز  کاری  روز  اولیـه  سـاعات  در  افـزود:  وی 
جلسـه سـتاد مدیریـت بحران تشـکیل شـد که 
زلزلـه   دریافتـی،  بررسـی های  و  گزارش هـا  طبـق 
آسـیبی بـه خطـوط لولـه و ایسـتگاه های تقویـت 
صـورت  بـه  گاز  و  اسـت  نکـرده  وارد  گاز  فشـار 
در  خانگـی  و  صنعتـی  مصـارف  جهـت  پایـدار 

. می باشـد  جریـان 
منطقـه  عملیاتـی  کرد:همـکاران  اظهـار  ی  و 
مسـیرهای  بـه  تکمیلـی  بررسـی های  جهـت 
در  تـا  شـدند  اعـزام  ایسـتگاه ها  و  لولـه  خطـوط 
نشـتی  و  تنـش  گونـه  هـر  مشـاهده  صـورت 

نماینـد. اقـدام  احتمالـی 
متعـال  خداونـد  لطـف  بـه  داد:  ادامـه  عربلـو 
تمامـی کارکنـان ایـن منطقـه در سـالمت کامـل 
امیدواریـم  و  انـد  ندیـده  آسـیبی  و  می باشـند 
مـردم مناطـق زلزلـه زده نیـز بـا کمتریـن میـزان 
صدمـات و آسـیب ایـن رخـداد طبیعـی را پشـت 

. سـربگذارند 

اســـتـــان  در  ــه  ــی ــق ف ــی  ــ ولـ نـــمـــایـــنـــده 
هرمزگان:

ــی و جــهــادی  ــردم کــمــک هــای م
تــــوســــط نــــهــــادهــــای مــتــولــی 

ساماندهی شود
 

امام  و  هرمزگان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
خواهان  پیامی  صــدور  با  بندرعباس   جمعه 
ــدی دســتــگــاه هــای خــدمــت رســـان به  ورود ج
مناطق زلزله زده استان هرمزگان به خصوص 

روستای سایه خوش شد.
در پیام نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 

آمده است:
ــراوان خبر زمــیــن لــرزه در  ــدوه فــ بــا تــأســف و انـ
هم   از  جمعی  جان باختن  به  که  استان  غــرب 
استانی های عزیز و زخمی شدن جمعی بیشتر 
آورده  پــدیــد  انــجــامــیــده و خــســارات بــســیــاری 
است، موجب تأثر و تألم خاطر همگان شده 

است.
ایــن  ــدگــان  ــازمــان ب بــه  تسلیت  عـــرض  ضــمــن 
تــمــام تــشــکــل هــای مــردمــی و همه  از  حــادثــه 
ــان مــی خــواهــم با  دســتــگــاه هــای خــدمــات رسـ
ــالش مــضــاعــف، بـــه رفــع  هــمــدلــی، اتـــحـــاد و تـ
زده  زلــزلــه  مناطق  در  آمــده  بــوجــود  مشکالت 
نیروهای  و  امکانات  تــوان،   تمام  با  و  بپردازند 
آسیبب  بــه  رســانــدن  ــاری  ی ــرای  ب را  متخصص 

دیدگان بسیج کنند.
تــلــخ و  ایـــن حــادثــه  از اعــمــاق دل،  ایــنــجــانــب 
شهرستان  و  هرمزگان   مردم  به  را  مصیب بار 
روستای  عزیز  مردم  به  لنگه،به خصوص  بندر 
ــای  ــواده هـ ــانـ ــه خـ ــژه بـ ــ ــــه وی ــوش و ب ــ ســـایـــه خ
بــرای  و  می کنم  عــرض  تسلیت  مصیبت زده 
درگــاه  از  عاجل  شفای  حادثه  ایــن  مجروحان 
متضرعانه  و  می نمایم  مسالت  حق  حضرت 
از خداوند متعال می خواهم که این محنت و 
رنج را مایه جلب رحمت و فضل خود قرار دهد 
و بر صبر و پایداری و مقاومت مردم عزیزمان 
از همه کسانی که می توانند به نحوی  بیفزاید. 
در سبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت 
یــاری  بــه  کــه  می کنم  درخــواســت  باشند  مؤثر 

آسیب دیدگان بشتابند.

رئیس سازمان صمت هرمزگان گفت: برای امسال دو میلیارد 
هرمزگان  استان  برای  غیرنفتی  صادرات  دالر  میلیون   ۳۶۴ و 

هدفگذاری شده است.
افزود:  خبرنگاران،  جمع  در  قاسمی  خلیل  جام جم،  گزارش  به 
در  که  شده  محقق  دالر  میلیون   ۶۷۴ تاکنون  میزان  این  از 
داشته  رشد  درصد   ۴۰ گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 

است.
وی گفت: امسال به مناسبت دهه تولید و تجارت، برنامه های 
متنوعی از جمله آغاز عملیات اجرایی، افتتاح و احیاء واحدهای 

غیرفعال دیده شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ضمن اشاره 
از  یکی  کرد:  عنوان  جمعه  سیاسی  و  عبادی  نماز  اهمیت  به 
برنامه های مهمی که در روز دهم )روز صنعت و معدن( دیده 
شده مشارکت حداکثری کارکنان، کارگران، فعاالن اقتصادی و 

بنگاه های تولیدی صنعتی و معدنی در این فریضه است.

قاسمی با اشاره به این که برپایی میز خدمت در راستای عرصه 
خدمت رسانی به نمازگزاران نیز دیده شده است، تصریح کرد: 
با توجه به شرایط خاص استان هرمزگان و ظرفیت موجود در 

ح در دست اجراست.  این استان، نزدیک به هزار و ۴۶۰ طر

گازهای  مدیریت  پروژه  نخست  فاز  از  بهره برداری  با 
ارسال  میزان   )Flare Gas Management(مشعل
درصد  میانگین ۳۹/۵  طور  به  ماه  در  مشعل  به  گاز 

کاهش یافته است.
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گازهای  مدیریت  پروژه  بندرعباس؛  نفت  پاالیش 
مشعل یکی از مهمترین طرحهای مرتبط با جنبه های 
برای  که  است  شرکت  این  در  محیطی  زیست 
نخستین بار در دو مرحله)Phase( و با تکیه بر رویکرد 
مشعل  به  گاز  ارسال  میزان  کاهش  در  پیشگیرانه 
پروژه های  اجرای  و  نخست  مرحله  در    )Flaring(
ح  بازیافت)Recovery( ( حسب نیاز در مرحله دوم، طر
ریزی و اجرا گردید که مرحله نخست آن با پیگیری و 
ابتدای  در  بندرعباس  پاالیشگاه  متخصصان  تالش 

سال 1۳۹۹ به پایان رسید.
معاون تولید شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: 
پس از بهره برداری از فاز نخست این پروژه و با بررسی 
ماهانه  میانگین  مقدار  گرفته،  صورت  پایشهای  و 
در   1۴۰۰ و   1۳۹۹ سالهای  طی  مشعل  به  گاز  ارسال 
مقایسه با مقدار مشابه سال 1۳۹۸، از ۳ هزار ۴۸۲ تن 

در ماه به ۲ هزار 1۰۶ تن در ماه کاهش یافت که معادل 
حدود ۳۹/۵ درصد کاهش است.

کاهش  بر  عالوه  افزود:  صالحی  یعقوب  مهندس 
مصرف سوخت معادل ۶۹ میلیون متر مکعب نرمال 
گاز طبیعی طی دوره دو ساله مورد اشاره، از انتشار بالغ 
بر 1۳۹ هزار تن انواع آالینده شامل دی اکسید کربن، 
اکسیدهای  گوگرد،  اکسیدهای  نیترو،  اکسید  متان، 

نیتروژن، مونوکسید کربن و ذرات معلق نیز جلوگیری 
به عمل آمده است.

شناسایی  به  پروژه  نخست  مرحله  کرد:  تصریح  وی 
اجرای  و  پاالیشگاه  مشعل  خط  به  گاز  ارسال  منابع 
گاز  میزان  کاهش  برای  پیشگیرانه  راهکارهای 
این  در  حاصل  نتایج  که  داشت  اختصاص  ارسالی 
دوم،  مرحله  در  و  است  بخش  رضایت  نیز  بخش 

به  ارسالی  گازهای  بازیافت  سامانه  ساخت  و  طراحی 
شده  گرفته  نظر  در   )Flare Gas Recovery(مشعل
با توجه  کنونی مرحله دوم پروژه  که در شرایط  است 
و  است  بررسی  دست  در  نخست  مرحله  نتایج  به 
پیش بینی می شود با انجام تمهیدات الزم در رابطه با 
افزایش دقت اندازه گیری میزان ارسال گاز به مشعل، 
در خصوص لزوم و نحوه انجام مرحله دوم با توجه به 
مالحظات فنی و اقتصادی مرتبط تصمیم گیری صورت 

پذیرد.
معاون تولید شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: 
کاهش چشمگیر ضایعات و کاهش اتالف فرآورده ها 
راه اندازی واحدهای عملیاتی  بویژه در زمان بستن و 
سوختن  از  ناشی  آالینده های  حجم  کاهش  کنار  در 
گازهای اضافی در مشعل، از مهم ترین نتایج محقق 
نمودن  فراهم  و   بوده  پروژه  اولدو  مرحله  در  شده 
شرایط بازیافت بقیه گازهای ارسالی به مشعل حسب 
واحد  خوراک  قالب  در  آن  از  مجدد  استفاده  و  مورد 
کاهش  نتیجه  گازی و در  یا سوخت  هیدروزن سازی 
بینی  پیش  نتایج  مهم ترین  از  طبیعی،  گاز  مصرف 
شده برای مرحله دوم پروژه یاد شده به شمار می روند.

کاهش 3۹/5 درصدی گازهای ارسالی به مشعل پاالیشگاه نفت بندرعباس

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای 
بـه  اشـاره  بـا  هرمـزگان  منطقـه  نفتـی 
ایـن  تأسیسـات  از  هیچ یـک  این کـه 
شـرکت در اثر زلزله آسـیب ندیده اسـت، 
جایگاه هـای  بـه  سوخت رسـانی  گفـت: 
عـادی  روال  طبـق  هرمـزگان  منطقـه 
بـه  نیـز  جبرانـی  سـوخت  و  دارد  ادامـه 
جایگاه هـای منطقه ارسـال شـده اسـت.

احمـد سـاالری فردر  گـزارش جام جـم،  بـه 
شـرکت  بحـران  سـتاد  افـزود:  بـاره  ایـن 
منطقـه  نفتـی  فرآورده هـای  پخـش  ملـی 
حادثـه  دقایـق  نخسـتین  از  هرمـزگان 
پایـش  به منظـور  و  شـد  تشـکیل 
نیـز  حضـوری  به صـورت  سوخت رسـانی 
بـه  و  مراجعـه  زلزلـه  کانـون  مناطـق  بـه 
طـور عملیاتـی شـرایط سوخت رسـانی در 
تأکیـد  بـا  وی  شـد.  بررسـی  مناطـق  ایـن 
زلزلـه  ابتدایـی  سـاعات  در  این کـه  بـر 
بـا  منطقـه  سـوخت  عرضـه  جایگاه هـای 
شـلوغی مواجـه شـدند، گفـت: به منظـور 

در  مـردم  موردنیـاز  سـوخت  تأمیـن 
بـه  نسـبت  دقایـق  نخسـتین  همـان 
جایگاه هـا  بـه  جبرانـی  سـوخت  ارسـال 
عرضـه  مجـاری  همـه  در  و  کردیـم  اقـدام 
تـا شـعاع مناسـب سوخت رسـانی انجـام 

. شـد
نفتـی  فرآورده هـای  پخـش  مدیـر 
این کـه  بـر  تأکیـد  بـا  هرمـزگان  منطقـه 

تأسیسـات  از  یـک  هیـچ  خوشـبختانه 
ایـن شـرکت در اثـر زلزلـه آسـیب ندیـده 
اسـت،   تأکیـد کـرد: در نخسـتین دقایـق 
و  اسـکله ها  رجایـی،  شـهید  نفـت  انبـار 
زلزلـه زده  منطقـه  جایگاه هـای  تمامـی 
پایـش شـد و خوشـبختانه بـه هیچ یـک 
وارد  خسـارتی  تأسیسـات  ایـن  از 
کـرد:  تصریـح  سـاالری فر  اسـت.  نشـده 

جایگاه هـای  بـه  مراجعـه  هم اکنـون 
امـا  اسـت،  شـده  کمتـر  سـوخت  عرضـه 
پیش بینـی می کنیـم بـا توجـه بـه گرمـای 
کولـر  از  مـردم  اسـتفاده  و  هـوا  شـدید 
خودروها، مصرف سـوخت افزایش یابد 
اسـتقرار  بـرای  الزم  پیش بینی هـای  کـه 
مجـاری  نزدیکـی  در  سـوخت  تانکرهـای 

اسـت. شـده  انجـام  عرضـه 

کافـی  از  اطمینـان  ابـراز  ضمـن  وی 
دربـاره  منطقـه،  سـوخت  ذخایـر  بـودن 
سوخت رسـانی به ماشـین آالت راهداری 
و وسـایل امدادی نیز گفت: برای تأمین 
بنزیـن و نفـت گاز ماشـین آالت امـدادی 
تمهیـدات ویژه ای بـه جایگاه های عرضه 
سـوخت اعـالم و تـا شـعاع مناسـب نیـز 
عرضـه  جایگاه هـای  سـوخت  موجـودی 

شـد. تأمیـن 
۶.1 دهـم در مقیـاس  بزرگـی  بـه  زلزلـه ای 
( سـاعت ۲  امـواج درونـی زمیـن )ریشـتر
و ۲ دقیقـه و ۷ ثانیـه شـنبه، 11 تیـر بنـدر 
خمیـر در اسـتان هرمـزگان را لرزاند. زلزله 
و  دارد  ادامـه  خمیـر  بنـدر  در  همچنـان 
پـس از وقـوع زلزلـه ۶.1 ریشـتری  بیـش از 
خ داده اسـت. کانـون ایـن  1۰ پـس لـرزه ر
زلزله روسـتای سـایه خوش در بندرخمیر 
ایـن  بـه  امدادرسـانی  کـه  اسـت  بـوده 
نقطـه از سـوی دسـتگاه های مختلـف در 

اجراسـت. حـال 

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان:

هیچ کدام از تأسیسات پخش هرمزگان آسیب ندیده است

آبرسانی  مهم  پروژه   ۷۲ زنی  کلنگ 
توسط  هرمزگان  محروم  روستاهای 
سپاه  فرمانده  و  دولت  عالی  نماینده 

امام سجاد) ع( استان  بر زمین زده شد.
و  پیشرفت  قرار گاه  همت  با  پروژه  این 
آبادانی سپاه امام سجاد)ع( و با مشارکت 
بنیاد خیریه حاج اکبر ابراهیمی و شرکت 
آب و فاضالب استان بمنظور بهره مندی 
از  روستایی  خانوار  هزار  هشت  از  بیش 

نعمت آب به بهره برداری خواهد رسید.
 اقدامات ماندگاری با نام جهاد آبرسانی 

در هرمزگان به یادگار می ماند.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
هرمزگان در تشریح وضعیت آبرسانی به 
ح جهاد  روستاهای هرمزگان در قالب طر
فرصت  عنوان  به  اقدام  این  از  آبرسانی 

ویژه برای رفع محرومیت یاد کرد.
ح جهاد  عبدالحمید حمزه پور افزود: طر
آبرسانی در قالب تفاهم نامه وزارت نیرو 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سال 
اجرای  و  شد  آغاز  هرمزگان  در  گذشته 
عهده  بر  هرمزگان  در  نامه  تفاهم  این 
دریایی  نیروی  و  فاضالب  و  آب  شرکت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گذاشته 

شد.
با عزم جدی  به  اشاره  با  آبفا  مدیرعامل 
نیرو  وزارت  مجموعه  تالش  و  دولت 
آبرسانی  پروژه های  اجرای  در  سپاه  و 
نام  با  ماندگاری  اقدامات  کرد،  تصریح 
یادگار  به  هرمزگان  در  آبرسانی  جهاد 

خواهد ماند.
امضای  با  داد،  ادامه  پور  حمزه 
سپاه  و  نیرو  وزارت  آبرسانی  تفاهمنامه 

به  آبرسانی  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
که  گرفت  قرار  کار  دستور  در  روستا   ۶۷
منابع  و  اولویت  اساس  بر  است  قرار 
آبی، عملیات اجرایی آنها آغاز شود که در 
حال حاضر استارت آبرسانی به 1۲ روستا 

از مجموع ۶۸ روستا آغاز شده است.
به گفته مدیرعامل آبفا، این پروژه ها هم 
و  هرمزگان  استاندار  حمایت  با  اکنون 
همکاری فرمانداران با سرعت خوبی در 
شهرستان های بندرلنگه، بستک، خمیر 
تکمیل  با  که  است  شده  آغاز  رودان  و 
آنها جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر از نعمت 

آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.
وی ادامه داد، عملیات آبرسانی در قالب 
پنج  پایدار  آب  تامین  و  توسعه  ح  طر
روستای تحت پوشش مجتمع جیحون 
پوشش  تحت  روستای  سه  خمیر، 
تحت  روستای  دو  بندرلنگه،  دژگان 
همچنین  و  رودان  آباد  خیر  پوشش 
با  بستک  هرنگ  و  کوخرد  روستای  دو 

در  سپاه  دریایی  نیروی  و  آبفا  مشارکت 
حال انجام است که امیدواریم با تکمیل 
آنها نیاز آبی این مناطق که هم اکنون با 

کمبود آب مواجه هستند، مرتفع شود.
حمزه پور پیش بینی کرد، این پروژه ها تا 

پایان سال به مرحله بهره برداری برسد.
آبرسانی  گفت:  ادامه  در  آبفا  مدیرعامل 
به ۵۵ روستای دیگر نیز در قالب انعقاد 
دستور  در  آبرسانی  جهاد  نامه  تفاهم 
 1۵ آن  شدن  عملیاتی  با  که  است  کار 
روستا در قشم، ۸ روستا در میناب، دو 
در  روستا  دو  بستک،  در  دیگر  روستای 
شش  پارسیان،  در  روستا   ۹ بندرلنگه، 
روستا در جاسک، دو روستا در سیریک، 
پنج روستا در بندرخمیر و سه روستا در 
بهره  نامه  تفاهم  این  انعقاد  از   رودان 

خواهند برد.
این  اجرای  در  کرد،  تصریح  پور  حمزه 
ح ها مخزن، خط انتقال، شبکه توزیع  طر

و ایستگاه پمپاژ احداث خواهد شد.

 در ادامه نهضت بزرگ آبرسانی در هرمزگان رقم خورد؛

 کلنگ زنی ۷2 پروژه  آبرسانی  با حضور استاندار

رئیس سازمان صمت هرمزگان:

 نصب برچسب های نظارتی 
در واحدهای صنفی اجباری است

با  کشور  وزیر  هرمزگان  11تیر  زلزله  دنبال  به 
زده  زلزله  مناطق  مردم  با  همدردی  هدف 
سایه  عازم  خسارت ها  مختلف  ابعاد  وبررسی 

خوش بندرلنگه شد.
روستای  اهالی  با  گفتگو  ضمن  کشور   وزیر 
کنار  در  دولت  که  داد  اطمینان  خوش  سایه 
جام جم،  گزارش  به  است.  دیده  حادثه  مردم 
بازدید  این  در  کشور  وزیر  وحیدی،  احمدی 
میزان  آخرین  از  مشکالت  بررسی  ضمن 
خسارات ها مطلع و دستورات الزم را صادر کرد.

 بازدید  وزیر کشور و  استاندار هرمزگان
 از روستای زلزله زده  سایه خوش
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی3
 دیدار و قدردانی استاندار هرمزگان از  فعاالن فرهنگی مذهبی روستای درجادون سندرک

سجاد)ع(  امام  سپاه  فرمانده  ساالری  اباذر  سردار  و  هرمزگان  استاندار   
االعظم   اهلل  بقیه  قرآنی  مدرسه  مذهبی   - فرهنگی  فعاالن  از  استان 

روستای درجادون سندرک تقدیر کردند.
به گزارش جام جم، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این دیدار با تاکید 

بر نقش مهم مدارس قرآنی در جامعه گفت: تالش مدیران و معلمان در 
این مدارس برای آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با آموزه های اسالمی 

ستودنیست.
دوستی افزود: فعالیت های فاخر فرهنگی مذهبی باعث خواهد شد افراد 

جامعه نقش خود را در مسئولیت های مختلفی که در خانواده و جامعه 
دارند بهتر ایفا کنند.

و  حافظان  از  سپاس  لوح  و  هدایا  تقدیم  با  پایان  در  هرمزگان  استاندار 
قاریان قرآن قدردانی نمود.

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  هرمزگانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  هرمزگان

جلسه  یــازدهــمــیــن  بـــرگـــزاری 
شورای اداری هرمزگان

استاندار  سفر  مصوبات  پیگیری  بــرای  جلسه ای  
استان،  شهرستان های  مختلف  بخش های  بــه 

یازدهمین جلسه شورای اداری برگزار شد.
به  اســـتـــان  اداری  شـــــورای  جــلــســه  ــازدهــمــیــن  ی
با  و  هرمزگان  استاندار  دوســتــی،  مهدی  ریاست 
فرمانداران  اجرایی،  دستگاه های  مدیران  حضور 
رفــع  جلسه  ــن  ایـ در  ــد.  شـ بـــرگـــزار  بــخــشــداران  و 
مــوانــع اجــرایــی طــرح هــای تــوســعــه ای بخش های 
و  بنادر  راه،  شیالتی،فرهنگی،  معدنی،کشاورزی، 
زیرساخت های  گردشگری،  صــادراتــی،  پایانه های 

حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت.
از  مــهــدی دوســتــی اســتــانــدار هــرمــزگــان باتشکر 
ــرای بموقع  کــه پیگیر اجـ مــدیــران و فــرمــانــدارانــی 
بــراســاس  و  مطالعه  بــا  گــفــت:  هستند  پــروژه هــا 
مطالبات مردم در مسیر توسعه مناطق مختلف 
استان این تصمیمات گرفته شده است. مهدی 
دوستی اجرای پروژه ها براساس زمان تعیین شده 
را مهم دانست و افزود: همه مصوبات و  خدماتی 
که به مردم قول داده ایــم اجرایی خواهد شد و به 
میزان تاخیر در اجرای به موقع مصوبات از عملکرد 
به  الزم  شد.  خواهد  کسر  مربوطه  دستگاه   مدیر 
شــورای  هشتگانه  جلسات  مصوبات  اســت  ذکــر 
 ۷۲ کــه  بـــوده  مصوبه   ۴۲۸ شهرستان ها  اداری 
مصوبه آن در موعد مقرر اجرا شده و ۲۷۶ مصوبه 
مهلت اجرا دارنــد . جلسات شــورای اداری دهم و 
یازدهم  در  دو روز کاری متصل به بررسی مشکالت 
و ارائه راهکارهای رفع موانع اجــرای  ۸۰ مصوبه به 
فوریت   قید  با  تا  یافت  اختصاص  افتاده  تعویق 

عملیات اجرا پیگیری و انجام شود.

فرمانده دریابانی اعالم کرد:
زنده  دام  قاچاق  باند  انــهــدام 

در آبهای قشم 
 

از توقیف ۳ فروند شناور  فرمانده  دریابانی قشم 
قاچاقچی   ۶ دستگیری  و  قاچاق  زنده  دام  حامل 
ناوگروه  مرزبانان  تالش  با  گذشته  ساعت   ۲۴ در 

شناوری این پایگاه در آب های این جزیره خبر داد.
اظهار  متاجی،  صفر  سرهنگ  جام جم،  گزارش  به 
قاچاق،  با  مبارزه  طرح  اجرای  راستای  در  داشت: 
قشم  دریابانی  پایگاه  شناوری  ناوگروه  مرزبانان 
حامل  شناور  فروند  سه  باتوقیف   شدند  موفق 
گذشته  را در ۲۴ ساعت  محموله های دام قاچاق 

یک باند قاچاق احشام را متالشی کنند.
وی با بیان این که این محموله های قاچاق شامل 
۹۷رأس گوسفند و دام زنده است، گفت: در این 
عملیات دریایی، عالوه بر توقیف سه فروند شناور، 
از قاچاقچیان نیز دستگیر شدند. فرمانده  ۶ نفر 
پایگاه دریابانی قشم ارزش  دام های   کشف شده 
را  ، ۴ میلیارد و ۸۵۰میلیون ریال اعالم کرد. سرهنگ 
متاجی با اشاره به این که قاچاقچیان قصد داشتند 
محموله های  این  تندرو  قایق های  وسیله  به 
خلیج  حوزه  کشورهای  به   را  زنده  دام  ارزشمند 
فارس منتقل کنند، افزود: خوشبختانه با اقدام به 
خروج  از  قشم،  مرزبانان  ضربتی  عملیات  و  موقع 
کشور  مرزهای  از  دام  ارزشمند  محموله های  این 
اضافه  وی  شد.  جلوگیری  آن  از  ناشی  خسارات  و 
و  قاطعیت  با  قشم  دریابانی  پایگاه  دریادالن  کرد: 
میهن  از  خطه  این  آبی  مرزهای  بر  کامل  اشراف 
اسالمی نظارت کامل دارند و مقابله با قاچاق دام 
زنده، قاچاق سوخت و برخورد با افراد سودجو را در 

دستور کار خود قرار داده  اند.

ــرب«  بــه معنــای نزدیکــی اســت و قربانــی کــردن 
ُ

کلمــه قربــان از خانــواده »ق
ــرای تقــرب  ــان الهــی اســت کــه اســالم آن را راهــی ب از دیرینه تریــن رســم ادی
جســتن بــه خــدا دانســته اســت؛ عملــی کــه بــرای حاجیــان واجــب و جــزء 
مناســک حــج و بــرای دیگــران ســّنت مؤکــده بــه شــمار مــی رود؛ تــا جایــی کــه 
در احادیــث آمــده اســت »کســی کــه توانایــی داشــته باشــد و قربانــی نکنــد بــه 
مصــالی مــا نزدیــک نشــود.«  )هــدف از نزدیــک نشــدن بــه مصــال تــرک نمــاز 

نیســت بلکــه توبیخــی اســت بــرای تــارک قربانــی.(
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــگفت انگیزی اس ــای ش ــرار و حکمت ه ــی، دارای اس قربان

مختصــر بــه آن می پردازیــم:
-سپاسگزاری از خداوند

بــه  )ص( ســخن  بــه پیامبــر کثیــر  از عطــای خیــر  کوثــر  خداونــد در ســوره 
ــاز  ــق نم ــت از طری ــن نعم ــل ای ــد در مقاب ــت و از او می  خواه ــان آورده اس می
و قربانــی قدردانــی کنــد و فرمــوده: »بــراى پــروردگارت نمــاز گــزار و قربانــی کــن 

»)۲/ )کوثــر
-بخشش الهی

اّولیــن قطــره خــون  ریختــن  »بــا  اکــرم )ص( در حدیثــی فرمودنــد:  پیامبــر 

شــود«. مــی  آمرزیــده  قربانــی  صاحــب  قربانــی، 
-تقرب و تقوا 

خداونــد بــه روشــنی از بی نیــازی خــود نســبت بــه قربانــی ســخن گفتــه و آن 
را نشــانه تقــوا بــر شــمرده و فرمــوده اســت: »هرگــز گوشــت های قربانــی 
می رســد  او  بــه  شــما  تقــوای  بلکــه  نمی رســد،  خــدا  بــه  خون هایشــان  و 

)حــج/۳۷(.
-یاد کردن حضرت ابراهیم و اسماعیل

)ع(  ابراهیــم  حضــرت  فداکاری هــای  یــاد  بــه  کــردن،  قربانــی  بــا  شــخص 
می افتــد کــه حاضــر شــد از فرزنــدش اســماعیل بگــذرد و تســلیم خواســت و 
اراده پــرودگار شــود؛ آنجــا کــه ابراهیــم مامــور شــد گوســفندی قربانــی کنــد و 

، الگــو و سرمشــق حاجیــان در قربانــی حــج شــد. ایــن کار
-دوری از طمع و حرص

قربانــی کــردن، بــه معنــای از بیــن بــردن آز و طمــع زیــاد و کــم کــردن حــرص و 
ولــع نســبت بــه دنیــا و مادیــات اســت.
-بهره مندی نیازمندان و مستمندان

ثــار مثبــت اجتماعــی نیــز ایجــاد می شــود  امــا در پرتــو قربانــی کــردن یکســری آ

و آن توســعه در رفــاه عمومــی اســت. چــه بســا افــرادی کــه روزهــا و ماه هــا بــه 
دلیــل فقــر و نیازمنــدی از خــوردن گوشــت محــروم مانــده باشــند. قربانــی 
ــد  ــراد را بهره من ــن اف ــد ای ــی می توان ــت قربان ــی از گوش ــدای بخش ــردن و اه ک
ســازد. اهــدای گوشــت قربانــی بــه نیازمنــدان از دســتورات قرآنــی نیــز بــه 
شــمار مــی رود. آنجــا کــه خداونــد فرمــوده: »پــس از گوشــت ها بخوریــد و بــه 

درمانــده مســتمند بخورانیــد )حــج/۲۲(«.
از  همســایگان  و  نیازمنــدان  بــه  آن  گوشــت  اهــدای  و  کــردن  قربانــی 
ــی را  ــوم قربان ــک س ــه ی ــورت ک ــن ص ــوده بدی ــز ب ــر )ص( نی ــنت های پیامب س
صدقــه می دادنــد و یکــم ســوم آن را بــه همســایگان می بخشــیدند و یــک 

بــرای خانــواد ه خویــش نگــه می داشــتند«. را  ســوم دیگــر 
از ایــن رو قربانــی بــه نوعــی یــک امــر نهادینــه شــده اســت و خداونــد تبــارک و 

تعالــی می  خواهــد در ایــن ایــام فقــرا نیــز بی بهــره نباشــند.
انجمــن خیریــه و خدمــات اجتماعــی بندرعبــاس بــه پاسداشــت ایــن شــعائر 
نیازمنــدان  بــه  و رســیدگی  روحیــه  نوع دوســتی  تقویــت  بــه جهــت  الهــی 
همــواره آمادگــی خــود را جهــت قربانــی بــه نیابــت از نیک اندیشــان اعــالم 

ــت. ــته اس داش

هماهنگــی و تــدارکات قربانــی توســط انجمــن خیریــه از یــک مــاه قبــل از 
عیــد قربــان آغــاز و دو هفتــه پــس از عیــد بــه اتمــام می رســد کــه مراحــل آن 
ح می باشــد: جلســه ســتاد قربانــی جهــت برنامه ریــزی و مدیریــت  بدیــن شــر
ســتاد  اجرایــی  کارگــروه  توســط  قیمــت  اســتعالم  و  دام  از  بازدیــد  پــروژه، 
قربانــی، عقــد قــرارداد بــا تامین کننــده دام، بازدیــد و اطمینــان از ســالمت 
گوســفندان، اطالع رســانی عمومــی، برگــزاری کمپیــن و مشــارکت خیریــن 
ــازی،  ــاده س ــریق، آم ــام تش ــد و ای ــی در روز عی ــام قربان ــی، انج ــنت قربان در س
بســته بندی و انجمــاد گوشــت ها، توزیــع گوشــت قربانــی میــان مشــارکین 

قربانــی و نیازمنــدان.
در عیــد قربــان ســال گذشــته بالــغ بــر ۹۸۰۳ کیلــو گوشــت قربانــی میــان 
مشــارکین و مددجویــان انجمــن خیریــه توزیــع شــد کــه امیــد اســت امســال 
نیــز بــا مشــارکت شــما نیک اندیشــان همچــون ســالهای گذشــته در ایــن 

مهــم خدمت رســانی کنیــم.
یــا از طریــق  www.anjomanbnd.com  و  بــا ورود بــه ســامانه  نیکــوکاران 
شــماره حســاب زیــر نــزد بانــک صــادرات بــه نــام انجمــن خیریــه و خدمــات 

اجتماعــی بندرعبــاس می تواننــد در ایــن امــر مشــارکت داشــته باشــند.

یه و خدمات اجتماعی  اعالم آمادگی انجمن خیر
 بندرعباس   برای قـــربانی به نیابت از نیک اندیشان

0101801526003 حساب:   6037691990039794شماره  کارت:  IR630190000000101801526003شماره  شبا:  شماره 

اهدای 12 کانکس اتاق بازرگانی هرمزگان به منطقه زلزله زده سایه خوش 
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: اتاق بازرگانی 
مردم  اسکان  برای  کانکس   1۲ اهدا  با  هرمزگان 
زلزله زده روستای سایه خوش از توابع بندر لنگه 
زلزله  از  دیده  آسیب  مردم  به  کمک  بحث  در 

پیشقدم شد.
خصوص  این  در  رضایی  پیام  جام جم،  گزارش  به 
خسارات  میزان  شدن  مشخص  داشت:  اظهار 

به منازل مسکونی روستای سایه خوش پارلمان 
و  خود  ذاتی  وظیفه  به  بنا  خصوصی  بخش 
تقبل  با  روستا  این  مردم  به  کمک  و  همدردی 
مردم  موقت  اسکان  برای  کانکس   1۲ کردن 

اقدامات اولیه را آغاز کرد.
دو  ظرف  تعدادکانکس  این  کرد:  تصریح  رضایی 
ارسال خواهد  به روستای سایه خوش  آینده  روز 

ضمن  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  کل  دبیر  شد. 
تسلیت و ابراز همدردی جامعه اقتصادی استان  
تصریح  بندرلنگه،  شهرستان  زده  زلزله  مردم  با 
سخت  برهه های  تمام  در  اقتصادی  فعاالن  کرد: 
و دشوار در کنار مردم استان بوده اند و خواهند 
الزم  حمایت های  اقتصادی  فعاالن  جامعه  و  بود 

را از مردم روستای سایه خوش خواهند داشت.

ــی هرمــزگان  ــاق بازرگان شــرکت کننــدگان دوره هــای آموزشــی ات
فعــال  حضــوری  اتــاق  آموزشــی  متعــدد  دوره هــای  در  کــه 

گرفتنــد. قــرار  تقدیــر  مــورد  داشــتند 
بازرگانــی  اتــاق  آمــوزش  واحــد  مدیــر  جام جــم،  گــزارش  بــه 
هرمــزگان در حاشــیه مراســم تقدیــر از شــرکت کننــدگان برتــر 
حــوزه آمــوزش کــه بــا حضــور صفــا ریاســت، دریانــورد مشــاور 
عالــی و رضایــی دبیــر کل اتــاق بازرگانــی هرمــزگان همــراه بــود، 

اظهــار داشــت: ســال گذشــته اتــاق بازرگانــی هرمــزگان موفــق 
بــه برگــزاری ۴۹ دوره آموزشــی بــه صــورت آنالیــن شــد کــه رشــد 

نســبتا خوبــی را در ایــن بخــش شــاهد بودیــم.
شــیما کریمــی ادامــه داد: بــا تمــام مشــکالتی کــه کرونــا در مســیر 
حــوزه  آمــوزش اتــاق  بــه صــورت حضــوری قــرار داد امــا  موفــق 
شــدیم تمــام دوره هــای درخواســتی از ســوی کمیســیون ها و 
اعضــا را بــه صــورت آنالیــن برگــزار نماییــم کــه بــا اســتقبال بســیار 

ــا برنامــه  ــود.  وی بیــان داشــت: خوشــبختانه ب خوبــی همــراه ب
مدونــی کــه بــرای بخــش آمــوزش اتــاق تدویــن شــد و همچنیــن 
حمایــت بــی دریــغ ریاســت اتــاق  بخــش آمــوزش بــرای دوســال 
متوالــی توانســت مقــام نخســت را در بیــن اتاق هــای اســتانی 
ــر  کســب نمایــد. در پایــان ایــن مراســم از شــرکت کننــدگان برت
ریاســت  بازرگانــی هرمــزگان توســط  اتــاق  آموزشــی  دوره هــای 

اتــاق تقدیــر بــه عمــل آمــد.

شرکت کنندگان برتر حوزه آموزش اتاق بازرگانی هرمزگان تقدیر شدند
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طفیل هستی عشقند آدمی و پری
ارادتی بنما تا سعادتی ببری

بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری
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حافظ

 انتصــاب بجــا و شایســته حضرتعالــی بــه عنــوان  انتصــاب بجــا و شایســته حضرتعالــی بــه عنــوان 
سرپرســت  معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری سرپرســت  معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری 
هرمــزگان کــه بیانگــر تعهــد ،کارآمــدی ،لیاقــت و هرمــزگان کــه بیانگــر تعهــد ،کارآمــدی ،لیاقــت و 
ــای  ــما در صحنه ه ــته ش ــر جس ــتگی  های ب ــای شایس ــما در صحنه ه ــته ش ــر جس ــتگی  های ب شایس
اســالمی  میهــن  و  نظــام  بــه  صادقانــه  اســالمی خدمــت  میهــن  و  نظــام  بــه  صادقانــه  خدمــت 

یــک عــرض می نماییــم. یــک عــرض می نماییــم.اســت را صمیمانــه تبر اســت را صمیمانــه تبر

توانمنــد  و  بخــش  اثــر  یــت  مدیر اســت  توانمنــد بدیهــی  و  بخــش  اثــر  یــت  مدیر اســت  بدیهــی 
تــوأم بــا تجــارب برجســته و گرانقــدر حضرتعالــی  به تــوأم بــا تجــارب برجســته و گرانقــدر حضرتعالــی  به 
عنــوان فرزنــد برومنــد هرمــزگان موجبــات ارتقــاء آن مجموعــه را فراهــم خواهــد نمــود.عنــوان فرزنــد برومنــد هرمــزگان موجبــات ارتقــاء آن مجموعــه را فراهــم خواهــد نمــود.

یــک مجــدد ایــن انتصــاب از درگاه ایــزد منــان عــزت، ســربلندی و توفیقــات  یــک مجــدد ایــن انتصــاب از درگاه ایــزد منــان عــزت، ســربلندی و توفیقــات ضمــن تبر ضمــن تبر
یــم   یــم  همــه خدمتگــزاران بــه اســالم و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی را مســالت دار همــه خدمتگــزاران بــه اســالم و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی را مســالت دار
یــد توفیقــات بــرای خدمتــی سرشــار از شــور و  یــد توفیقــات بــرای خدمتــی سرشــار از شــور و و بــرای حضرتعالــی در پســت جدیــد مز و بــرای حضرتعالــی در پســت جدیــد مز

نشــاط  و مملــو از تــوکل الهــی  تمنــا دارد.نشــاط  و مملــو از تــوکل الهــی  تمنــا دارد.

جامعــه فعــاالن اقتصــادی اســتان نیــز بــا ابــراز خرســندی از ایــن حســن انتصــاب، دوام جامعــه فعــاالن اقتصــادی اســتان نیــز بــا ابــراز خرســندی از ایــن حســن انتصــاب، دوام 
توفیقــات روز افــزون را از جهانــدار جــان آفریــن مســالت دارنــد.توفیقــات روز افــزون را از جهانــدار جــان آفریــن مســالت دارنــد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر شهرزاد برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر شهرزاد 
یک مدیرعامل منطقه  یک مدیرعامل منطقه پیام تبر پیام تبر
ویژه اقتصادی خلیج فارس به ویژه اقتصادی خلیج فارس به 

مناسبت فرارسیدن روز ملی مناسبت فرارسیدن روز ملی 
صنعت و معدنصنعت و معدن

زحمتکشان  تمامی  به   را  معدن  و  صنعت  روز  فرارسیدن  پیامی  در  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
شاغل در این عرصه تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، »حسن خلج طهرانی« در پیامی فرارسیدن روز صنعت و 
معدن را به تمامی اعضای این جامعه  خدوم تبریک گفت. در متن این پیام آمده است:

بی شک نیل به موفقیت های بی بدیل مجاهدان حوزه  صنعت و معدن در بخش های دولتی و غیردولتی نشانه ای 
موتور  مهم ترین  که  است  اسالمی  ایران  برومند  فرزندان  چشمگیر  پیشرفت  و  توسعه  از  بارز  مصداقی  و  مبرهن 

محرکه  اقتصاد کشور یعنی بخش صنعت و معدن را به حرکت در آورده اند و مایه  افتخار ایران و ایرانی شده اند.
فرارسیدن دهم تیرماه مصادف با روز صنعت و معدن، فرصت مغتنمی است تا در این روز ضمن پاسداشت تالش 
قله های  بلندای  بر  کشور  پرچم  اهتزاز  در  آنان  ارزشمند  مقام  تکریم  و  معدن کاران  و  صنعتگران  ستودنی  همت  و 
پیروزی، به نقش ارزنده این جهادگران عرصه تولید و همه  مدیران، مسئوالن، مهندسان و کارگران این بخش مهم 

و حیاتی تأكید کنیم و دست های آنان را به گرمی بفشاریم.
از  بیش  باید  معدن  و  صنعت  بخش  مدیران  اقتصادی،  جنگ  جبهه   در  قرارگیری  و  کنونی  وضعیت  در  شک  بدون 
هر بخش دیگری فرماندهی ایجاد رونق در تولید و تبلور سیاست های اقتصاد مقاومتی را تحت رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، دولت محترم سیزدهم و تدابیر وزارت صمت بر عهده بگیرند تا شاهد شکوفایی در این عرصه  مهم 

و حیاتی اقتصاد باشیم.
و  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه   در  شاغل  افراد  به تمامی  را  ارزشمند  روز  این  فرارسیدن  خود  سهم  به  بنده 
جهادگران سایر سنگرهای اقتصادی تبریک عرض می کنم و ایمان دارم که با این انگیزه و امید، روزهای خوبی دیگری 

برای صنعت و مردم کشور عزیزمان رقم خواهد خورد.
و من اهلل التوفیق

حسن خلج طهرانی - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

 معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
بیان داشت که منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال گذشته 
جذب  رشـــد  و  ــوده  بـ ــان  درخــش بسیار  ســرمــایــه گــذاری  جـــذب  نظر  از 
دلیل  بــه  و  تحریم ها  همه  علی رغم  منطقه،  ایــن  در  ســرمــایــه گــذاری 

پتانسیل های موجود در منطقه باال بوده است.
نامه،عبدالعظیم  معدن  خبری  پایگاه  از  نقل  به  جام جم،  گــزارش  به 
معدنی  صنایع  ویــژه  منطقه  اقتصادی  و  مالی  معاون  فینی،  نجیبی 
بـــرای منطقه ویــژه  رو  کـــرد: ســـال پیش  بــیــان  و فــلــزی خــلــیــج فــارس 
خلیج فارس از لحاظ کاری بسیار خوب است زیرا ایمیدرو مبلغی قریب 
به ۸۰۰ میلیارد تومان به بحث زیرساختی منطقه اختصاص داده و در 
به  توجه  با  و  هستند  برگزاری  حال  در  پروژه ها  مناقصات  حاضر  حال 
در  بیشتری  عالقه  با  سرمایه گذار  زیرساخت ها  به  استحکام بخشی 

منطقه حضور پیدا می کند.
وی افزود: منطقه ویژه خلیج فارس، به دلیل دارا بودن عنوان منطقه 

ویژه اقتصادی، پتانسیل هایی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند که 
این مزیت ها هم از نظر جغرافیایی یعنی دسترسی به آب های آزاد 

و هم از نظر قانونی قابل توجه هستند. در سال های اخیر با 
توجه به اطالع رسانی هایی که از سوی این منطقه برای معرفی 
پتانسیل ها و مزایای این منطقه صورت گرفت، موفق شدیم 
ثبت  به  سرمایه گذاری  ارزش  و  تعداد  نظر  از  را  خوبی  آمــار 

برسانیم.
* فعالیتهای انجام شده در منطقه ویژه خلیج فارس
صنایع  ــژه  ــ وی منطقه  ــادی  ــص ــت اق و  مــالــی  ــاون  ــع م

معدنی و فلزی خلیج فارس افــزود: برای جذب 
ابتدا  باید  خــارجــی،  و  داخــلــی  ــذاران  گـ سرمایه 
آنها  حضور  ــرای  ب را  اســاســی  زیرساخت های 
فراهم کرد تا سرمایه گــذاران نیازی به صرف 
زیرساخت های  تامین  بــرای  اضــافــی  هزینه 
ــود از جمله آب، بـــرق،  گـــاز  و  مـــورد نــیــاز خ
ــهـــای دســتــرســی نــداشــتــه بــاشــنــد. به  راهـ

در  همواره  گـــذاران  سرمایه  دلیل،  همین 
مناطقی حضور می یابند که پتانسیل های 
ــژه  وی منطقه  بــاشــنــد.  ــه  ــت داش بیشتری 
خلیج فارس، که از دهه هشتاد شروع به 
زیرساخت های  تدریج  به  کــرده،  فعالیت 

خود را برای حضور گسترده سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا نموده 
و به محل جذب سرمایه گذاری به خصوص در حوزه صنایع معدنی و 
فلزی تبدیل شده است. نجیبی فینی با اشاره به اقدامات زیرساختی 
منطقه ویژه ادامه داد: مهم ترین اقدامی که در رابطه با ایجاد جذابیت 
برای حضور سرمایه گذاران جدید در منطقه ویژه خلیج فارس صورت 
دادیم، ایجاد زیرساخت ها بوده است. در این رابطه یک شرکت احداث 
زیرساخت با سهامداری شرکت های مستقر در منطقه ایجاد کردیم که 
این شرکت چالش پساب فاضالب بندرعباس را حل کرده و با انتقال 
آب شرکت های  تامین  ویــژه، مشکل  به منطقه  پساب تصفیه شده 
موجود و نیز طرح های آتی حل شده است. الزم به ذکر بوده که در حال 
از دغدغه های بسیار مهمی  کشور، یکی  از مناطق  حاضر در بسیاری 
که برای صنایع انرژی بر مطرح می شود، همین تامین آب است.  پروژه 
آغاز شده است و حدود دو  آب رسانی از پساب فاضالب ها به صنایع 
سال دیگر 11۰هــزار مترمکعب پساب قابل استفاده در منطقه وجود 
اما  اســت  توریستی  شهری  بندرعباس  ــت.  داش خواهد 
به علت پساب شهر بوی بدی داشت که باهمت و 
ساماندهی پساب بندرعباس توسط منطقه ویژه 
خلیج فارس دیگر بوی فاضالب مزاحم مردم شهر 
و مسافران نمی شود و در آینده ای نزدیک منطقه 

توسعه گسترده ای خواهد داشت.
کرد:  تأکید  بــرق  تامین  خصوص  در  فینی  نجیبی 
باالی  تامین  به  نیازمند  که  بــزرگ  طــرح هــای 
ستاره  همانند  هستند  انــرژی 
سیمین یا فوالد هرمزگان، 
ــرق را  ــ ــان ب ــودشـ بــایــد خـ

تأمین نمایند.
وی در ادامه گفت وگو 
احداث  خصوص  در 
سایت  ارتباطی  پل 
سایت  به  شمالی 
منطقه  تــوســعــه 
برای  گفت:  ویژه 
توسعه،  سایت 
پیرامونی  دیــوار 
بـــه طــــور کــامــل 

احداث شده و هم اکنون اقدامات اولیه برای احداث پل دسترسی در 
کوتاه می کند و سایت  را  این پل مسیر دسترسی  انجام اســت.  حال 
قدیمی نیز به سایت توسعه وصل می شود. این پل به طول  ۴۰۰ متر 
است و تــردد را بــرای تاسسیات آب و برق آســان کــرده و سبب ایجاد 
یکپارچگی می شود. با احداث این پل شرکت های مستقر در سایت 
دارنــد.  اسکله  به  حمل ونقل  ــرای  ب راحــت تــری  دسترسی  نیز  شمالی 
حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل زیرساخت ها برای سایت 
توسعه در نظر گرفته شده است. با این اعتبار، ایستگاه گاز در سایت 

توسعه و راه های دسترسی نیز تکمیل خواهد شد.
معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
سال  در  گفت:   ،1۴۰۰ سال  در  کسب شده  موفقیت های  خصوص  در 
گذشته شاهد رشد افزایش دالری صادرات بودیم. در زمینه تأسیسات 
و بهره برداری نیز منطقه ویژه عملکرد خوبی داشت و موفق به بومی 
در  منطقه  زیرساخت های  زمینه  در  و  شدیم  کاالها  از  بسیاری  ســازی 

خصوص تأمین برق مطالعات خوبی صورت گرفت.
* گسترش ارتباط با دانشگاه و دانش بنیان ها

مناسب  پــیــشــنــهــادی  بــســتــه هــای  ارایــــه  از  ادامــــه  در  فینی  نجیبی 
سرمایه گذاری در پروژه های منطقه خبر داد و گفت: به زودی بسته های 
پیشنهادی مناسب سرمایه گذاری در پروژه های صنایع فعال در منطقه 
تهیه می شود و به متقاضیان سرمایه گذاری ارایه می گردد. در حال حاضر 
این طرح با همکاری دانشگاه هرمزگان در مرحله مطالعاتی است.  وی 
با دانشگاه هرمزگان گفت: معتقد  در خصوص همکاری های بیشتر 
هستیم، دانشگاه ها مشاور ارزان تری برای صنایع هستند و بر اساس 
تجربه مثبت کشورهای دیگر، ارتباط خوب دانشگاه ها با صنایع سبب 
پیشرفت بیشتر می شود. در حال حاضر دانشگاه هرمزگان پروپوزالی 
آن  بــررســی  در حــال  کــه  کــرده  تهیه  انـــرژی  در خصوص مدیریت سبز 

هستیم.
معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
در ادامه به تمهیداتی قابل ارائه به شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد 
ویژه  منطقه  به  مراجعه  صــورت  در  دانش بنیان  شرکت های  گفت:  و 
خلیج فارس می توانند از امکان پیش پرداخت کم و اقساط بلندمدت 
بهره مند شوند. برای حمایت از شرکت های دانش بنیان این آمادگی را 
داریم که با بانک ها برای ارائه تسهیالت رایزنی کنیم. همچنین امکان 
پتروشیمی  و  به شرکت های فوالدی  اتصال شرکت های دانش بنیان 

بزرگ نیز وجود دارد.

ح کرد:  معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس مطر

جذب سرمایه در منطقه ویژه خلیج فارس در سالی که گذشت
ــرکـــت  مــــدیــــرعــــامــــل شـ
تـــــعـــــاونـــــی پـــــاســـــارگـــــاد 
فارس  خلیج  خاکبرداران 
آالت  مـــاشـــیـــن  ــت:   ــ ــف ــ گ
بــا همکاری  ایــن شــرکــت 
انـــجـــمـــن شــــن ومـــاســـه 
آوار برداری  استان جهت 
به منطقه زلزله زده دژگان 
افزود:  سرریگانی  واحدی  مهدی  اند.  شده  اعزام 
منطقه  در  اکنون  هم  شرکت  ایــن  االت  ماشین 
زلزله زده دژگان مشغول به آوار برداری می باشند 
حضور  مــذکــور  منطقه  در  عــمــلــیــات  پــایــان  ــا  وتـ

خواهند داشت.

 اعزام ماشین آالت تعاونی پاسارگادخاكبرداران  
خلیج فارس به منطقه زلزله زده دژگان

استان  دادگستری  کل  رئیس  بازدید  جریان  در 
هرمزگان از بندر شهید رجایی، دستورات الزم به 
منظور تعیین تکلیف کاال های موجود در انبارها 

و گمرکات صادر شد.
کل  رئیس  قهرمانی  مجتبی  جام جم،  گــزارش  به 
شهید  بندری  مجتمع  از  هرمزگان  دادگستری 

رجایی بندرعباس بازدید کرد.
در جریان این بازدید، جلسه ای با حضور رئیس 
کــل دادگــســتــری اســتــان هــرمــزگــان، دادســتــان 
اداره  مسئولین  و  بندرعباس  انقالب  و  عمومی 

بنادر و کشتیرانی و گمرکات استان برگزار شد.
ــان در  ــزگ ــرم ــیــس کـــل دادگـــســـتـــری اســـتـــان ه رئ

تعیین  منظور  به  را  الزم  دستورات  جلسه،  این 
گمرکات و  انبارها  در  مــوجــود  کــاال هــای   تکلیف 

 صادر کرد. 
جلوگیری  لـــزوم  بــر  همچنین  قهرمانی  مجتبی 
ــاالهـــای ثبت  کـ کــشــتــی هــای حــامــل  از مــعــطــلــی 
سریع  ترخیص  و  لنگرگاه ها  در  شــده  ســفــارش 
محموله های آنها تأکید کرد.  در ادامه، مسئوالن 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز گزارشی 
بنادر  عملیاتی  فعالیت های  وضعیت  آخرین  از 
ارائــه بندرعباس  رجــایــی  شهید  بندر  و   اســتــان 

 نمودند. 
، گمرک شهید رجایی  گفتنی است؛ بر اساس آمار
به  که  است  ایــران  گمرک  بزرگترین  بندرعباس، 
واردات  و  ــادرات  صـ ــد  درص  ۵۵ از  بیش  تنهایی 
و  دارد  بــرعــهــده  را  کــشــور  تــرانــزیــت  ــد  درصـ  ۷۰ و 
در  کــاال  تن  میلیون   1۰۰ حــدود  ساالنه  همچنین 
بندر این گمرک تخلیه و بارگیری می شود که این 
کاال های  درصــد   ۹۰ بارگیری  و  تخلیه  معادل  رقم 

کانتینری کشور است.

بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از بندر شهید رجایی


